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 هللا اآلب دائمًا معنا-72         
 (ممعك )أنا تحت عنوانللتعليم المسيحي  لوحات 10

 كنيسة عائلة هللا (6أبانا الذي في السموات               (1

 أبناء هللا نحن (7      معنا            ب دائما  اآل هللا (2

 )غير موجودة( الربلنذهب الى عشاء  (8    يسوع هو مخلصنا               (3

 نعيش كأبناء هللا (9                  أعمالهيسوع و  أقوال (4

 ( يا رب اغفر لنا )غير موجودة(10    أجلنا    يموت ويقوم من ( يسوع 5

صفحات  لتوضيحليست فقط الرسومات مع كل نص صورة بصرية،  بل يوجدالتعليم المسيحي ليس فقط كلمات ونصوص، 
، بل هي عبارة عن فكرة محملة برسالة وهدف ومقصد، هي تفسير للحياة وأحداث دألوالل لتصبح جذابةالكتاب المقدس 
 الكتاب المقدس.

 (( :منا معكأتصاميم ))

تجمع ما بين البساطة والرمزية القوية. ال ، الصغيرات(( هي أعمال األخت هيلدا جوهانا )أخوات يسوع منا معكأتصاميم ) 
وحركات  داللة دينية هناك .فقط، بل تظهر المخفي )الغير منظور( بالرموز واألشكال واأللوانالواقع ر الصور تصو 

نلمس ا وهناك  صور من حاضرن. ومباشرة قويةداخلية ديناميكية  افي واقع األمر لديهولكن  ، التي تظهر ثابتة،شخصياتلل
 .من خاللها قدسية الصورة )الرمز(

 صور تساعد على التأمل:

 الوجوه.خالل من  خاصةداخل الشخصيات و وما في  اتعن مالمح ونفسينرى أن الصور تعّبر  ،العين ومن القلبمن نظرة ب

 (معشرة صور بصرية للتعليم المسيحي )أنا معك

ومؤلفة من منظمة بتسلسل  ا. كل واحدة منهم(أنا معك)المعروضة هي تعليم مسيحي بصري حول مشاكل  لوحاتالعشرة 
 . مواضيعصور رئيسية وهامة بكافة ال
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التعليم المسيحي من ويكون  لتبقى الفكرة ثابتة في مختلف اللقاءات التي ستجرى.، في صف التعليم المسيحي تعرض اللوحة
طلب من األوالد التعبير عن سلسلة ي   ،.....سئلة مناسبةأفي حوار محفز بو  نةضمّ تالموإستيعاب الرسائل قراءة الرسوم  خالل

 من الصور من أجل تثبيت المعنى بعقولنا وقلوبنا.

السمعي، وتتغذى عقولهم باألفكار المسيحية عن طريق هذه اللوحات، وينموا -يجب على الشبان أن يعيشوا في ثقافة البصري 
 يمان.في اإل

 

 

 

Elledici 

لألطفال  تابعة للرهبنة السالزيانية الكاثوليكية الرائدة في مجال التعليم المسيحي والتبشير مؤسسة ودار نشرهي 
 .إيطاليا-ومقرها تورينو 1941تأسست عام  . والقديس يوحنا بوسك وتعاليم وفق روحانية ،والبالغين وحتى الكبار

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة  التعليم المسيحيو  التبشير-التعليم المسيحي-بيع الكتب على االنترنت: من نشاطاتها
 والكتب في شكل رقمي. -الوسائط المتعددة-المجالت– البلوغ
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